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Numri i lëndës: 2019:140970 

Datë: 30.06.2020 

Numri i dokumentit:     00997916 

   P.nr.832/19 
 

NË EMËR TË POPULLIT 
 
 GJYKATA THEMELORE NË PRIZREN – Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari 
Fidan Hoxha, me bashkëpunëtorin profesional Shqipron Sedolli, në çështjen penale 
kundër të akuzuarit I.L nga fshati ... Komuna Prizreni, për shkak të veprës penale 
mosdhënia e ndihmës personit të lënduar në fatkeqësinë e trafikut publik nga neni 374 
par.1 lidhur me nenin 23 par.2 të KPK-së, sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në 
Prizren – Departamenti i Përgjithshëm nën numrin PP/II.nr.1138-7/2019 të datës 
17.06.2020, pas mbajtjes së shqyrtimit fillestarë në praninë e prokurorit së shtetit 
Shpend Binaj, mbrojtësit të akuzuarit, av. S.H dhe të akuzuarit, me datë 17.06.2020 
publikisht morri dhe shpalli, ndërsa me datë 30.06.2020 me shkrim përpiloi këtë:  
 
 

A K T G J Y K I M 
 I akuzuari: 
 

I.L, nga i ati H. dhe e ëma S., e lindur H., i lindur më datë ..., në Prizren, me 
vendbanim në fshatin ..., Komuna e Prizrenit, i martuar, i gjendjes së mirë ekonomike, ka 
të kryer Fakultetin e Ndërtimtarisë, shqiptar, shtetas i Republikës së Kosovës me nr. 
personal ... . 

 
 

ËSHTË FAJTOR 
 

 Se me datë 25.05.2019, rreth orës 12:50 min, në Prizren, në rrugën dytësore ‘...’ 
përball tregut ‘...’ duke lëvizur me automjetin e markës ‘...’, me targa të regjistrimit ..., në 
afërsi të lokalit me mbishkrimin ‘...’, me pjesën e përparme të automjetit këndin e anës së 
djathtë nga pakujdesia e godet këmbësoren, të dëmtuarën S.A nga Prizreni, nga e cila 
goditje e dëmtuara bie përtokë dhe pëson lëndime, i pandehuri fare nuk ndalet që të ofroi 
ndihmë të dëmtuarës e që detyrimisht obligohet sipas dispozitës së  nenit 210 par.1 nen 
par.1.1 të ligjit për rregullat e trafikut rrugor, por largohet  nga vendi i ngjarjes edhe pse 
ka qenë i vetëdijshëm se me automjet e kishte goditë këmbësoren.  
 

Kësodore ka kryer veprën penale mosdhënia e ndihmës personit të lënduar 
në fatkeqësinë e trafikut publik nga neni 374 par.1 lidhur me nenin 23 par.2 të 
KPK-së të KPRK-së. 
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Gjykata në bazë të nenit 7, 8, 9, 17, 40, 43, 69, 70, 72 par.1 pika 1.7, nenit 374 par.1 
lidhur me nenin 23 par. 2 të KPRK-së, si dhe nenin 365 të KPPRK-së, të akuzuarit i 
shqipton: 
 

DËNIM ME GJOBË 
 
Në lartësi prej njëqind e pesëdhjetë euro (150) euro, të cilën shumë është i 

obliguar ta paguaj në afat prej 15 dite prej plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.  
 
Në qoftë se i akuzuari nuk dëshiron ose nuk mund ta paguajë gjobën, ky dënim me 

gjobë do të zëvendësohet në dënim me burgim, ashtu që një ditë burgim do të llogaritet 
me 20 euro të gjobës konform nenit 46 parag. 3 te KPRK-së. 

 
Obligohet i akuzuari që t’i paguajë shpenzimet e procedurës penale sipas llogarisë 

së gjykatës, në emër të paushallit gjyqësor të paguaj shumën prej 20 € dhe në emër të 
fondit për kompensimin e viktimave të krimit shumën prej 30 € në afat prej 
pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi, nën kërcënim 
të ekzekutimit të dhunshëm. 
  

 Pala e dëmtuar S.A nga Prizreni, rr. ‘...’’ nr. ..., për realizimin e kërkesës pasurore 
juridike  udhëzohet në kontest të rregullt civil.  

 
 

A r s y e t i m 
 

Prokuroria Themelore në Prizren – Departamenti i përgjithshëm, ka parashtruar 
aktakuzë nën numrin PP/II.nr.1138-7/2019 të datës 27.06.2019, kundër të akuzuarit I.L 
nga fshati ..., Komuna Prizrenit, për shkak të veprës penale mosdhënia e ndihmës personit 
të lënduar në fatkeqësinë e trafikut publik nga neni 374 par.1 lidhur me nenin 23 par.2 të 
KPK-së. 

 
Gjykata në seancën fillestare në prezencën e palëve pasi që u lexua aktakuza nga 

ana e prokurorit të shtetit i shpalosi dhe bëri prezantimin e të gjitha provave materiale në 
të cilat mbështetet aktakuza e parashtruar ndaj të akuzuarit. I akuzuari pas kësaj deklaroi 
se ka kuptuar aktakuzën dhe nuk i kundërshton provat materiale.  

 
 Gjykata në seancën fillestare ka vërtetuar këtë gjendje faktike:Se me datë 
25.05.2019, rreth orës 12:50 min, në Prizren, në rrugën dytësore ‘...’ përball tregut ‘...’ 
duke lëvizur me automjetin e markës ‘...’, me targa të regjistrimit ..., në afërsi të lokalit me 
mbishkrimin ‘...’, me pjesën e përparme të automjetit këndin e anës së djathtë nga 
pakujdesia e godet këmbësoren, të dëmtuarën S.A nga Prizreni, nga e cila goditje e 
dëmtuara bie përtokë dhe pëson lëndime, i pandehuri fare nuk ndalet që të ofroi ndihmë 
të dëmtuarës e që detyrimisht obligohet sipas dispozitës së  nenit 210 par.1 nen par.1.1 të 
ligjit për rregullat e trafikut rrugor, por largohet  nga vendi i ngjarjes edhe pse ka qenë i 
vetëdijshëm se me automjet e kishte goditë këmbësoren. 
 

Gjykata gjendjen e këtillë faktike ka vërtetuar nga pranimi vullnetar i fajësisë nga 
ana e akuzuarit për veprimet e përshkruara si në përshkrimin faktik të aktakuzës. Gjykata 
nuk ka administruar provat, pasi që nuk ka prova të papranueshme, po ashtu në tërësi 
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është vërtetuar se i akuzuari ka kuptuar natyrën dhe pasojat e pranimit të fajit për veprën 
penale me të cilën ngarkohet dhe ky pranim është bërë pa kushtëzim dhe vullnetarisht. 
Vlen të theksohet se pranimi i fajit është mbështetur në fakte që përmban aktakuza, me ç 
‘rast i akuzuari prej fillimit të procedurës ka qenë i njoftuar me të gjitha provat materiale, 
të cilat nuk i ka kundërshtuar. Po ashtu gjykata ka ardhur në përfundim se pranimi i 
fajësisë nga ana e akuzuarit është bërë në pajtim me dispozitat e nenit 246 të KPPK dhe 
në veprimet e tij formohen të gjitha elementet qenësore të veprës penale e përshkruar si 
në shqiptim të këtij aktgjykimi dhe për këtë ka vendosur që të akuzuarin ta shpall fajtor 
dhe të gjykoj në bazë të ligjit, duke vërtetuar përgjegjësinë penale juridike të tij. 
 
 Gjatë marrjes së vendimit mbi dënimin gjykata i morri parasysh të gjitha rrethanat 
në kuptim të nenit 69, 70 të KPRK, të cilat ndikojnë në llojin dhe lartësinë e dënimit, pasi 
që gjykata nuk ka gjetur asnjë rrethanë rënduese, ndërsa si rrethanë lehtësuese mori 
parasysh faktin se ka pranuar fajësinë dhe sjellja, shprehja e keqardhjes së të akuzuarit 
në gjykatë, andaj bazuar në të gjitha këto gjykata i shqiptoj dënimin me burgim duke 
aplikuar nenin 72 par.1 pika 1.7 të KPRK-së, si në shqiptim të këtij aktgjykimi duke 
menduar se dënimi i shqiptuar i përgjigjet shkallës së përgjegjësisë së tij dhe se me këtë 
dënim do të arrihet qëllimi i dënimit që në të ardhmen të përmbahet nga veprimet e 
këtilla, me bindje se është proporcionale me peshën e veprës penale për të cilën i 
akuzuari është shpallur fajtor. 
 
          Vendimi për kërkesën pasurore juridike është marr konform nenit 463 të KPP-së. 
 
Vendimi mbi shpenzimet e procedurës penale është marrë në kuptim të nenit 453 par.1 
të Kodit të Procedurës Penale të Republikës së Kosovës. 
 
 Vendimi mbi taksën gjyqësore në emër të kompensimin e të viktimave të krimit, 
është marrë në pajtim me neni 39 par.3 nën par.3.1 të Ligjit për Kompensimin e 
Viktimave të Krimit Nr.05/L-036. 
 
 Nga të cekurat më lartë u vendos si në shqiptim të këtij aktgjykimi.  

 

GJYKATA THEMELORE PRIZREN  

 DEPARTAMENTI I PËRGJITHSHËM , DIVIZIONI PENAL 

 

2019:140970, 30.06.2020 

  

G j y q t a r i 

 

                                                                                             ____________________ 

 

                                                                                               Fidan Hoxha 

 

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij aktgjykimi është e lejuar ankesa në afat prej 15 

(pesëmbëdhjetë) ditëve nga koha e pranimit të të njëjtit, Gjykatës së Apelit në Prishtinë, 

nëpërmjet kësaj Gjykate Themelore. 


